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De forskellige uddannelser på Arts, Aarhus Universitet, bruger instruktorer i
forskelligt omfang og med forskellige forventninger til undervisningen. Dette
handout rummer generelle råd udformet af instruktorer fra forskellige
uddannelser på Arts og kan bruges i de fleste tilfælde. Rådene er særligt gode
til de helt nye instruktorer.
•

Hav det sjovt med at undervise, så bliver det også sjovt for de
studerende.

•

Vær ikke ked af det, hvis tingene ikke gik som planlagt. Så ved du det til
en anden gang og har allerede lært mere om at undervise.

•

Det er helt okay og naturligt at være nervøs. Det viser bare, at du går op i
at undervise.

•

Du er en del af et underviserteam, så tal ikke negativt om dine VIPundervisere. Hvis der er en uoverensstemmelse imellem dig og
underviseren, så tag det op med hende/ham.

•

Find sparringspartnere blandt undervisere, andre instruktorer og
medstuderende, som du kan diskutere faglige spørgsmål med.

•

Lær dine studerendes navne. Så slipper du for at sige “dig der” og pege.
Afstanden mellem dig som underviser og de studerende bliver hermed
også mindre. Bed derfor underviseren om en navneliste med billeder på,
så du kan øve dig.

•

Brug de studerendes spørgsmål til selv at blive klogere.

•

Vær ærlig overfor de studerende. Hvis de spørger dig om noget, du ikke
kan svare på, så send dem videre til underviseren eller find svaret i
pausen, hvis det er muligt.

•

Planlægning af undervisning kan tage væsentligt længere tid, end man
tror.
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•

Brug summegrupper og gruppearbejde til at løfte de studerendes
selvtillid. Det er nemmere at svare på holdet, hvis man først har vendt sine
svar med andre.

•

Vær tydelig omkring, hvordan øvelser skal forløbe - skriv det gerne op i
punktform.

•

Sæt tid af i timerne til at snakke om ting, som de studerende er
interesserede i.

•

Undgå for meget tavleundervisning. Lad evt. de studerende komme til
tavlen i stedet.

•

Forventningsafstem med din underviser og dit hold.

•

Undervis sådan som du gerne selv vil undervises.

•

Prøv noget nyt i undervisningen og spræng de traditionelle rammer både
for din egen og de studerendes skyld. Instruktorundervisningen er et
fremragende sted at prøve noget nyt.

•

Træk på dine interesser og undervis i de ting, du brænder for.

•

Find din egen stil! Eksperimentér! Hvad virker for dig som underviser?

